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“In de praktijk zijn raadsleden echter vooral bezig met kleine relletjes of doen ze het werk van
het college van B. en W. na” Dat staat in een rapport dat “Vertrouwen in de buurt” heet en dat
is geschreven door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De invoering van
het dualisme heeft onvoldoende effect gehad volgens de Raad en er is een grote hervorming in
de lokale politiek nodig om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen.

Daar kijken we in Wijdemeren niet echt van op als u ‘t mij vraagt. Dualisme heeft hier
nauwelijks effect gehad en als je een gemeenteraadsvergadering bijwoont stijgt zo nu en dan
het schaamrood naar je kaken. Waar zijn onze vertegenwoordigers hoofdzakelijk mee bezig?
Nou, in ieder geval niet met die zaken, waar het dualisme in zijn theoretische fase, zeg maar
toen het werd aangeprezen, zo hoogdravend van opgaf.

“Ga maar eens naar een vergadering van de gemeenteraad” zegt onderzoeker Pieter
Winsemius, “Wie wil dat nou doen op z’n vrije avond. Wat je daar hoort en ziet staat zo ver af
van de dagelijkse werkelijkheid van mensen. Dan kun je zeggen: de burger heeft het niet
begrepen. Maar die burger wil alleen maar dat hij serieus genomen wordt.”

De politiek teruggeven aan de burger. Daar zou een mooi verkiezingsprogramma op te
schrijven zijn. Nou, wie weet. Het was niet voor niets dat Dorpsbelangen Wijdemeren een
raadpleging van de inwoners wilde over de plaats van het nieuwe gemeentehuis. “Politici
kijken wel naar opiniepeilingen maar vragen de burgers nooit direct: wat moeten we doen?”
zegt Winsemius. Wie de schoen past, trekke hem aan. Volgend jaar op 6 maart krijgen alle
Nederlanders een nieuwe kans om hun invloed te versterken. Als er ten minste partijen zijn,
die op de verstandige woorden van Pieter Winsemius inspelen.
Van eentje weet ik het zeker!
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